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WCM Day – polskie doświadczenie w międzynarodowych firmach
22 września 2017, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej 
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa, sala 300, p.III, godz. 10:00 – 14:05

Nikt i nic nie jest doskonałe. Praktyka 
pokazuje, że nie można popadać w 
przesadny optymizm patrząc wyłącznie 
na wyniki końcowe przedsiębiorstwa, 
należy również wnikliwie badać procesy 
poszukując przyczyn źródłowych wszelkich 
strat i marnotrawstwa. Polskie przed-
siębiorstwa od lat intensywnie wdrażają 
różne narzędzia lean i KAIZEN™, jednak 
mają spore problemy z wymiarowaniem 
oraz monitorowaniem osiąganych korzyści 
i efektów ekonomicznych. Temu między 
innymi służy funkcjonujący na rynku 
model World Class Manufacturing (WCM) 
i modele pochodne. WCM, ze ściśle okre-
ślonymi wskaźnikami efektywności i mia-
rami, łączący  w swoich filarach  zarządcze 

elementy miękkie i twarde narzędzia, 
wychodzi naprzeciw tej problematyce 
i czyni go bardzo atrakcyjną propozycją na 
ciągłe doskonalenie procesów wytwór-
czych. WCM dzięki klarownej organizacji 
oraz restrykcyjnie narzuconymi meto-
dami i narzędziami wdrażania i pomiaru, 
jest doskonałą propozycją dla dużych 
i średnich firm, które myślą o wprowadze-
niu lub są już w trakcie działań ciągłego 
doskonalenia.

PROGRAM SPOTKANIA:
1. Wprowadzenie do spotkania 
2. Praktycy dla Praktyków – wystąpienia 

Ekspertów:
• WCM Case study 

• Kontekst merytoryczny: relacje między 
KAIZEN™ a WCM, Lean

3. Podsumowanie 
• Mariusz Bryke – Country Manager – 

Kaizen Institute Poland, 
• Profesor Olaf Żylicz - Dyrektor Szkoły 

Biznesu Politechniki Warszawskiej, 
• prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Bednarek 

- Profesor nadzwyczajny na Wydziale 
Inżynierii Produkcji Politechniki War-
szawskiej

4. Otwarta dyskusja Ekspertów – Wyzwa-
nia stojące przed firmami wprowadzają-
cymi WCM 

5. Zamknięcie spotkania.



NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:
Warszawa,  

22 września 2017

TEMAT SPOTKANIA:
WCM Day – polskie 

doświadczenia 
w międzynarodowych  

firmach

ZGŁOSZENIA:
kkk@kaizen-institute.pl

Członkostwo w Klubie Koordynatorów Kaizen to:
 Wymiana doświadczeń i poznanie najlepszych praktyk z obszaru ciągłe-

go doskonalenia  Korzystanie z doświadczeń innych firm wdrażających 
projekty optymalizacyjne  Integracja osób pracujących w obszarze opty-
malizacji procesów  Poznanie licencjonowanych narzędzi Kaizen Institu-
te wraz z przykładami ich zastosowania.

Klub Koordynatorów Kaizen to 
cykliczne spotkania skierowane do 
osób zajmujących się optymalizacją
procesów.

Klub organizowany jest w formule 
„Praktycy dla Praktyków”, która 
umożliwia wymianę doświadczeń 
i poznanie najlepszych rozwiązań 
wdrażanych w innych firmach.

Mogą w nim uczestniczyć osoby 
zaangażowane we wdrażanie 
narzędzi optymalizacyjnych m.in.: 
lean, KAIZEN™, Six Sigma.

Każde spotkanie jest poświęcone 
wybranemu tematowi 
przewodniemu, który zainspiruje 
Cię do wprowadzenia usprawnień 
w Twojej firmie!
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Warunki i zasady Klubu Koordynatorów Kaizen
1. Udział w spotkaniu WCM Day, organizowany w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen jest 

płatny i wynosi 50 zł netto/osobę. Opłata umożliwia udział wyłącznie w spotkaniu WCM Day 
22  września 2017. W przypadku wykupienia członkostwa w cyklicznych spotkaniach KKK, 
opłata wynosi 200 zł netto/osobę i umożliwia udział we wszystkich spotkaniach KKK w okresie 
12 miesięcy od dokonanej wpłaty. Spotkania są organizowane przez Kaizen Institute Poland.

2. Spotkanie składa się z 3 stałych bloków: wymiana dobrych praktyk – case study; dyskusja pomię-
dzy uczestnikami, ekspertami i konsultantem KAIZEN™; ćwiczenia warsztatowe.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmainy formuły Klubu i dopasowanie jej do ilości osób 
uczestniczących w Klubie.

4. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Uczestnicy zobowiązują się do przygotowania prezentacji na wybrany temat i wystąpienie w roli 
eksperta na jednym ze spotkań Klubu Koordynatorów Kaizen (nieobligatoryjne).

6. Dla zapewnienia szerokiego dostępu do Klubu Koordynatora Kaizen możliwy jest udział nie 
więcej jak 3 osób z jednej firmy.

7. Opłata w Klubie nie jest imienna. W Klubie Koordynatorów Kaizen mogą uczestniczyć różne 
osoby, w ilości zgodnej z opłaconym wpisowym.

8. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia drogą mailową oraz dokonanie wpłaty na 
rachunek bankowy Kaizen Institute Poland.

9. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych 
osobowych uczestnika i firmy w celach informacyjnych i marketingowych przez Organizatora.

10. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Warunki i zasady Klubu Koordynatorów 
Kaizen.

Kaizen Institute Poland
52-121 Wrocław, ul. Koreańska 13
tel. 71 335 22 75, fax 71 335 22 79

info@kaizen-institute.pl
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